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“Os homens se orgulham de suas realizações e têm todo o direito de se orgulharem. 
Contudo, parecem ter observado que o poder recentemente adquirido sobre o espaço e 
o tempo, a subjugação das forças da natureza, consecução de um anseio que remonta 
a milhares de anos, não aumentou a quantidade de satisfação prazerosa que poderiam 
esperar da vida e não nos tornou mais felizes.  Reconhecendo esse fato, devemos 
contentar-nos em concluir que o poder sobre a natureza não constitui a única pré-
condição da felicidade humana, assim como não é o único objetivo do esforço 
cultural.”

Sigmund Freud, O Mal-estar da civil ização, 1929

Em Os Meios de Comunicação como extensões do mal-estar, Adriana Bacellar 
Leite e Santos recupera alguns conceitos fundamentais tanto da teoria da comunicação 
quanto da psicanálise.

Ao entrelaçar desde o título os conceitos de Mcluhan sobre os meios de comunicação 
como extensão do homem e os de Freud sobre o mal estar da civil ização a autora retoma ao 
mesmo tempo um clássico da Comunicação e o “pai fundador” da Psicanálise e oferece 
novas luzes sobre ambos os campos.  Um trabalho interdisciplinar é sempre bastante 
produtivo porque a opção de não confinar o objeto de estudo nas fronteiras de uma única 
disciplina permite uma análise mais profunda. Ao incluir Lacan e os conceitos de Civilização, 
Globalização e Modernidade ela sofistica a análise e nos recorda que tanto a Comunicação 
quanto a psicanálise são dois signos da chamada “pós-modernidade”.



Para a autora o sujeito:

“... entra cada vez mais na solidão do mal-estar, e se confronta com aquilo que a 
mídia tenta, a todo custo, esconder ou aproveitar e transformar em mais um produto da 
moda: a falta que marca inexoravelmente a existência de todo ser humano, razão primeira de 
sua inscrição no mundo da linguagem e de seu desejo.”(p.93)

Portanto ao mesmo tempo em que  tece uma crítica inteligente da mídia  Adriana 
atualiza o debate  sobre o discurso psicanalítico, analisando o papel dos meios de 
comunicação no funcionamento da sociedade e na produção de felicidade ou infelicidade 
para o indivíduo.

Para tanto ela não só busca os autores fundamentais da Comunicação e da 
Psicanálise , como Freud, Lacan e Mc Luham, mas recorre também a Carlos Drummond de 
Andrade.

Os capítulos refletem o entrelaçamento dos dois campos de estudo já a partir dos 
títulos: Civil ização e mal-estar; Homo Signus ; Homem-máquina ; A Função simbólica da 
Mídia ; o Novo Mercado Absolutista ; Veículos de Comunicação: extensões de uma 
demanda ; Quem lê tanta notícia ?

Contudo, mais que entrelaçar os dois campos a autora demonstra a sua interligação, 
a maneira como a mídia funda-se no desejo e na incompletude, objetos de estudo por 
excelência do campo psicanalítico. A Civil ização não trouxe felicidade e Adriana assinala 
que de um modo geral o desenvolvimento da mídia só fez aumentar a solidão humana. 
De certa forma é uma denúncia do domínio exercido pelos meios de comunicação 
sobre o homem e também da mercantilização da mídia, da transformação dos meios de 
comunicação em mercadoria.

Enfim Adriana demonstra que para entender o mundo no qual  vivemos é cada vez 
mais urgente e necessário entender a mídia.
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